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System administracji spadku w porz¹dkach prawnych
pañstw krêgu anglosaskiego

1. Wprowadzenie

Anglosaski system administracji spadku (administration of estates)
jako sposób nabycia spadku jest przeciwstawiany romanistycznej kon-
cepcji sukcesji uniwersalnej. W systemach prawnych pañstw opartych
na common law pierwszoplanowa rolê odgrywaj¹ egzekutor testamentu
b¹dŸ administrator1 spadku, na których przechodzi spadek z chwil¹ jego
otwarcia. Ich stanowisko prawne ró¿ni siê znacznie od tego, jakie w sys-
temach pañstw tradycji romañskiej b¹dŸ germañskiej posiada wykonawca
testamentu, co wynika bezpoœrednio z „w³aœcicielskiego” charakteru upraw-
nienia (choæ o wyraŸnie ograniczonym zakresie i zasiêgu czasowym), jakie
przys³uguje egzekutorowi testamentu b¹dŸ administratorowi spadku.

Zgodnie z prawem angielskim (którego rozwi¹zania stanowi¹ równo-
czeœnie trzon regulacji obowi¹zuj¹cych w poszczególnych stanach USA),

1 Stosownie do propozycji przedstawionej przez M. Pazdana, pos³ugiwaæ siê bêdê
w niniejszym artykule terminem egzekutor jako odpowiednikiem angielskiego s³owa exe-
cutor. Choæ t³umaczenie takie mo¿e budziæ powa¿ne w¹tpliwoœci z jêzykowego punktu
widzenia, jednak pozwala na zaakcentowanie istotnych odrêbnoœci miêdzy instytucj¹
wykonawcy testamentu, wystêpuj¹c¹ w kontynentalnych systemach prawnych, a jury-
dyczna konstrukcj¹ personal representative, którym mo¿e byæ zarówno executor jak
i administrator, przewidzian¹ w systemach prawnych anglosaskich. Tak M. P a z d a n, [w:]
Kolizyjnoprawna problematyka nabycia spadku, Studia Cywilistyczne, t. XXIII, Warsza-
wa-Kraków 1974, s. 136, przypis 35.
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w stosunku do ka¿dego spadku musi byæ ustanowiony personal repre-
sentative, którym jest w zale¿noœci od okolicznoœci egzekutor testamentu
b¹dŸ administrator spadku2. Je¿eli egzekutor zosta³ powo³any w testamen-
cie, to spadek przechodzi na niego z chwil¹ otwarcia. Je¿eli zaœ testator
nie wskaza³ takiej osoby, testament lub rozrz¹dzenie dotycz¹ce powo³ania
egzekutora s¹ niewa¿ne lub te¿ dziedziczenie odbywa siê na podstawie
ustawy, spadek w pierwszej kolejnoœci przechodzi na urzêdnika s¹dowego
zwanego the Public Trustee, a dopiero po powo³aniu przez s¹d admini-
stratora spadku, na ten ostatni podmiot3. Tym samym wyeliminowane
zosta³y takie sytuacje, kiedy spadek mia³by pozostawaæ przez jakiœ czas
bez „w³aœciciela”.

Z tego wzglêdu mo¿na spotkaæ siê doœæ czêsto z pogl¹dem, ¿e system
administracji spadku jest korzystniejszy dla wierzycieli od systemu opar-
tego na sukcesji uniwersalnej, poniewa¿ nawet wtedy, gdy nie wiadomo
w chwili œmierci spadkodawcy, kto jest spadkobierc¹, to wierzyciel wie,
do kogo kierowaæ roszczenia o spe³nienie œwiadczenia, nawet jeœli spad-
kodawca nie wyznaczy³ egzekutora4.

Egzekutor testamentu, jak te¿ i administrator spadku, nie jest wpraw-
dzie spadkobierc¹ w œcis³ym tego s³owa znaczeniu, lecz to w³aœnie na
ten podmiot przechodzi spadek po œmierci spadkodawcy. Pamiêtaæ przy
tym nale¿y, ¿e nabycie spadku przez egzekutora i administratora nie jest
nabyciem ostatecznym, lecz s¹ oni jedynie powiernikami5. Maj¹ obowi¹-
zek zapewniæ sp³atê d³ugów spadkowych, a nastêpnie rozdysponowaæ
pomiêdzy beneficjentów spadkowych to, co zostanie z masy spadkowej.
Mog¹ pozywaæ w celu odzyskania maj¹tku spadkodawcy lub byæ po-
zywani przez wierzycieli spadkodawcy6. Z chwil¹ zakoñczenia admini-
stracji spadku, beneficjenci spadkowi uzyskuj¹ przeciwko osobom spra-

2 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes Matrimoniaux. Successions et
Libéralités dans les relations internationales et internes, red. M. Verwilghen, S. Mahieu
Bruxelles 2003, s. 2248; K. L i p s t e i n, Das Haager Abkommen über die internationale
Abwicklung von Nachlässen, Rabels Zeitschrift 1975, z. 3, s. 31; J.B. C l a r k, D.H. P a r -
r y, The law on succession, London 1988, s. 140.

3 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes..., s. 2248.
4 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes..., s. 2248; J.B. C l a r k, D.H. P a r -

r y, The law…, s. 140.
5 M. P a z d a n, Kolizyjnoprawna…, s. 136.
6 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes..., s. 2248.



121

System administracji spadku w porz¹dkach prawnych...

wuj¹cym administracjê roszczenie o wydanie maj¹tku pozosta³ego po
sp³aceniu d³ugów spadkowych. Charakter prawa podmiotowego, z któ-
rego wynika to roszczenie, jest sporny w doktrynie, ale najczêœciej jest
ono porównywane do tego, które przys³uguje zapisobiorcom w syste-
mach prawnych pañstw kontynentalnych7. Nie ulega natomiast w¹tpli-
woœci, ¿e w okresie administracji beneficjenci spadkowi nie mog¹ rozpo-
rz¹dzaæ przedmiotami maj¹tkowymi wchodz¹cymi w sk³ad spadku. Do
czasu zakoñczenia administracji przys³uguje im co najwy¿ej ekspektatywa,
której treœci¹ jest stan oczekiwania na nabycie powy¿szego roszczenia8.

W prawie polskim i innych systemach opartych na romañskiej kon-
cepcji sukcesji uniwersalnej, spadek przechodzi z chwil¹ jego otwarcia
na spadkobierców (ustawowych lub testamentowych), co potwierdza
s¹d, wydaj¹c postanowienie o charakterze deklaratoryjnym, wieñcz¹ce
postêpowanie o stwierdzenie jego nabycia. W prawie angielskim do tego,
aby potwierdziæ uprawnienia egzekutora b¹dŸ powo³aæ administratora ko-
nieczne jest uzyskanie przez personal representative specjalnego certyfi-
katu, wydawanego przez urzêdników g³ównego lub okrêgowego rejestru
certyfikatów S¹du Najwy¿szego (principal probate registry lub district probate
registry of the High Court of Justice). Egzekutorowi wydawany jest tzw.
grant of probate na podstawie informacji uzyskanych z rejestru testamen-
tów, natomiast administrator musi uzyskaæ letter of administration9.

Spadkodawca mo¿e powo³aæ w testamencie wiêcej ni¿ jednego eg-
zekutora. To samo dotyczy s¹du ustanawiaj¹cego administratora spadku.
S¹ oni najczêœciej wyznaczani dla ró¿nych czêœci maj¹tku spadkowego,
w sytuacji gdy jeden egzekutor lub administrator nie by³by w stanie poradziæ
sobie z administrowaniem ca³oœci¹, ze wzglêdu na wielkoœæ i zró¿nico-
wanie poszczególnych czêœci masy maj¹tkowej.

Zdarzyæ siê te¿ mo¿e i tak, ¿e spadkodawca powo³a kilku egzekutorów
do administrowania t¹ sam¹ czêœci¹ maj¹tku spadkowego lub ca³ym
spadkiem, bez rozgraniczania zakresu ich kompetencji. W takiej sytuacji
stosuje siê zasadê, zgodnie z któr¹ ka¿dy egzekutor mo¿e dzia³aæ samo-
dzielnie, z wy³¹czeniem czynnoœci prawnych dotycz¹cymi nieruchomo-
œci, odnoœnie do których wymagane jest b¹dŸ wspó³dzia³anie wszystkich

7 M. P a z d a n, Kolizyjnoprawna..., s. 135 i nast.
8 Tam¿e.
9 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes..., s. 2248.
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egzekutorów, b¹dŸ upowa¿nienie s¹du. Choæ brak jest regulacji prawnej,
która przewidywa³aby maksymaln¹ liczbê egzekutorów, jak¹ powo³aæ
mo¿e spadkodawca, to jednak grant of probate (dokument potwierdza-
j¹cy kompetencje egzekutora) na mocy ustêpu 115 ust. 1 Supreme Court
Act z 1981 r. otrzymaæ mo¿e jedynie czterech egzekutorów wyznaczo-
nych do administrowania t¹ sam¹ czêœci¹ maj¹tku spadkowego10. W takiej
sytuacji kolejny egzekutor, choæ powo³any przez spadkodawcê do pe³-
nienia tej funkcji, nie otrzymuj¹c grant of probate, nie bêdzie móg³ dowieœæ
swoich uprawnieñ, przez co niemo¿liwe bêdzie wykonywanie przez niego
jakichkolwiek czynnoœci zwi¹zanych z administrowaniem spadku11.

2. Powo³anie egzekutora

Egzekutorzy testamentu wskazywani s¹ przez spadkodawcê w testa-
mencie. Powo³anie to mo¿e mieæ charakter wyraŸny lub dorozumiany12.
Mo¿e byæ dokonane pod warunkiem, a tak¿e ograniczone do okreœlonej
czêœci maj¹tku. Najczêœciej spotykane jest powo³anie wyraŸne, tzn. po-
legaj¹ce na tym, ¿e w testamencie wymieniona jest okreœlona osoba, ze
wskazaniem, ¿e ma tê funkcjê pe³niæ. Czasem jednak spadkodawca nie
nazwie takiej osoby egzekutorem, ale z powierzonych jej moc¹ testamentu
praw i obowi¹zków bêdzie wynika³o, ¿e ma tê funkcjê pe³niæ. Spadkodawca
mo¿e równie¿ upowa¿niæ oznaczon¹ osobê do wyznaczenia egzekutora
testamentu. Uprawnienie takie mo¿e przys³ugiwaæ np. beneficjentowi spad-
kowemu lub ka¿demu z kilku egzekutorów na wypadek œmierci jednego
z nich13. W pewnych przypadkach s¹d ma prawo do wyznaczenia personal
representative na miejsce wszystkich lub niektórych egzekutorów lub te¿
dodatkowych egzekutorów, uprawnionych do dzia³ania obok tych, których
spadkobierca powo³a³ w testamencie14. Warto przy tym zauwa¿yæ, ¿e
wyznaczony przez s¹d personal representative pe³ni funkcjê egzekutora
od dnia powo³ania, jeœli ma dzia³aæ obok egzekutora wyznaczonego przez
spadkodawcê, w przeciwnym razie bêdzie on administratorem. Sytuacja
taka bêdzie mia³a miejsce przede wszystkim w przypadku nieruchomoœci

10 Tam¿e.
11 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 145.
12 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes…, s. 2248.
13 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 143.
14 Tam¿e, s. 143.
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gruntowej obci¹¿onej prawem osób trzecich (tzw. settled land), kiedy to
dodatkowym egzekutorem mo¿e zostaæ osoba, która jest uprawniona
z tytu³u tego obci¹¿enia. Podobna regu³a dotyczy do¿ywotniego prawa
do korzystania z okreœlonego sk³adnika maj¹tkowego, wchodz¹cego w sk³ad
spadku (tzw. life interest), kiedy na egzekutora powo³ana zostanie osoba,
której to prawo przys³uguje. Równie¿ wtedy, gdy beneficjent spadkowy
jest niepe³noletni, s¹d ma prawo do ustanowienia jednego lub kilku do-
datkowych personal representatives do dzia³ania przez okres niepe³nolet-
noœci beneficjenta spadkowego, je¿eli spadkodawca ustanowi³ tylko jed-
nego egzekutora15.

Wskazuj¹c w rozrz¹dzeniu ostatniej woli okreœlon¹ osobê jako przy-
sz³ego  egzekutora, testator kieruje siê przede wszystkim zaufaniem, jakim
darzy tê osobê, dlatego te¿ prawa i obowi¹zki zwi¹zane z pe³nieniem tej
funkcji nie mog¹ co do zasady przejœæ na inny podmiot. Jest jednak jeden
wyj¹tek wprowadzony moc¹ art. 7 Administration of Estates Act z 1925 r.,
zgodnie z którym w sytuacji gdy spadkodawca ustanowi³ jedynego
egzekutora, który uzyska³ grant of probate, a nastêpnie zmar³, pozosta-
wiaj¹c testament, w którym równie¿ powo³a³ egzekutora, ten ostatni
z chwil¹ uzyskania grant of probate staje siê z mocy prawa nie tylko
egzekutorem osoby, która powo³a³a go do pe³nienia tej funkcji, lecz tak¿e
w odniesieniu do pierwszego spadku. Zatem, w myœl powy¿szej zasady,
ostatni egzekutor „nieprzerwanego ³añcucha reprezentacji” (unbroken chain
of representation) jest egzekutorem testamentu ka¿dego poprzedniego
testatora16. Je¿eli jednak osoba powo³ana na egzekutora pierwszego te-
stamentu nie chce pe³niæ tej funkcji, musi odmówiæ przyjêcia probate
tak¿e w odniesieniu do maj¹tku osoby, która powo³a³a j¹ na egzekutora
swojego testamentu17.

Powy¿sza regu³a „nieprzerwanego ³añcucha reprezentacji” nie znajdzie
jednak zastosowania w sytuacji, gdy zmar³y egzekutor nie ustanowi³ ni-
kogo na swoje miejsce lub nie sporz¹dzi³ testamentu. W takiej sytuacji
konieczne jest ustanowienie zarz¹dcy przez s¹d.

Egzekutorem mo¿e byæ zarówno osoba fizyczna, jak i prawna18. Nie
mo¿e nim byæ jednak osoba niepe³noletnia, jak te¿ osoba niezdolna do

15 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 140.
16 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 144.
17 Tam¿e.
18 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes..., s. 2248.
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prowadzenia swoich spraw ze wzglêdu na fizyczne lub psychiczne
upoœledzenie. W takich sytuacjach, mimo powo³ania jej w testamencie na
egzekutora nie uzyska ona grant of probate tak d³ugo, jak d³ugo trwa owa
niezdolnoœæ19.

Takie okolicznoœci, jak og³oszenie upad³oœci, pozbawienie praw pu-
blicznych, prawomocny wyrok skazuj¹cy w odniesieniu do osoby
wskazanej przez spadkodawcê w testamencie, nie maj¹ wp³ywu na
mo¿noœæ bycia egzekutorem. Jednak¿e na mocy art. 116 Supreme Court
Act z 1981 r., s¹d ma prawo w uzasadnionych okolicznoœciach odmówiæ
wydania takiej osobie grant of probate i wyznaczyæ w jej miejsce admi-
nistratora20.

Osoba wskazana w testamencie jako egzekutor mo¿e nie przyj¹æ tej
funkcji21. Odmowa staje siê skuteczna z chwil¹ wpisu do rejestru cer-
tyfikatów spadkowych22. Je¿eli jednak przyjmie ona grant of probate
w sposób wyraŸny lub te¿ przez faktyczne podjêcie dzia³añ w stosunku
do maj¹tku spadkodawcy, wskazuj¹cych na zamiar przyjêcia tej funkcji,
odrzucenie jest ju¿ niedopuszczalne23.

Nie jest te¿ dopuszczalna zgoda na pe³nienie funkcji egzekutora testa-
mentu jedynie w odniesieniu do czêœci maj¹tku spadkowego, w pozo-
sta³ym zaœ zakresie odmowa przyjêcia tego obowi¹zku24.

Osoba powo³ana w testamencie do pe³nienia funkcji egzekutora musi
w terminie 6 miesiêcy od œmierci testatora oœwiadczyæ, czy tê funkcjê
przyjmuje i przyj¹æ grant of probate. Je¿eli tego nie czyni, mo¿e zostaæ
wezwana przez s¹d lub jak¹kolwiek osobê maj¹c¹ interes prawny do
z³o¿enia stosownego oœwiadczenia woli. Je¿eli kandydat na egzekutora
w zakreœlonym terminie nie z³o¿y takiego oœwiadczenia, wówczas mo¿e
byæ ukarany kar¹ grzywny lub aresztu za obrazê s¹du25.

Trzeba równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e z wa¿nych powodów s¹d mo¿e
odwo³aæ egzekutora testamentu w trakcie sprawowania przez niego ad-

19 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law..., s. 144.
20 Tam¿e, s. 147.
21 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes..., s. 2248.
22 Tam¿e, s. 149.
23 P. B i r k s, English Private Law, Oxford 2000, s. 576; J.B. C l a r k, D.H. P a r r y,

The law…, s. 148.
24 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law..., s. 149.
25 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…,  s. 149.
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ministracji spadkiem i wyznaczyæ inn¹ osobê do pe³nienia tej funkcji,
jednak¿e ju¿ w roli administratora26.

3. Powo³anie administratora

Administratora powo³uje s¹d, wydaj¹c letter of administration. Sy-
tuacja taka bêdzie mia³a miejsce wtedy, gdy spadkodawca nie pozostawi³
testamentu lub te¿ gdy testator nie dokona³ rozrz¹dzenia, którego treœci¹
by³oby ustanowienie egzekutora testamentu albo je¿eli osoba taka zosta³a
co prawda wskazana, lecz nie uzyska³a grant of probate27.

Prawo angielskie zawiera katalog osób, które mog¹ zostaæ administra-
torami, z tym zastrze¿eniem, ¿e pierwszeñstwo w objêciu takiej funkcji
maj¹ osoby wymienione na pierwszej pozycji, zaœ w przypadku braku
takich osób lub nieprzyjêcia tego obowi¹zku przechodzi on na osoby
umieszczone na dalszej pozycji.

Ustalanie, kto mo¿e pe³niæ funkcjê administratora nale¿y rozpocz¹æ od
sprawdzenia, czy spadkodawca umar³ nie pozostawiaj¹c testamentu lub
czy sporz¹dzi³ wprawdzie testament, lecz nie powo³a³ egzekutora albo
rozrz¹dzenie w tym przedmiocie by³o niewa¿ne.

Zgodnie z regu³¹ 20 The Non-Contentious Probate Rules  z 1987 r.,
odnosz¹c¹ siê do drugiego przypadku, w pierwszej kolejnoœci administra-
torem mo¿e zostaæ osoba powo³ana przez spadkodawcê w testamencie
jako egzekutor, lecz nie przyjê³a tego obowi¹zku, w dalszej zaœ kolejnoœci
beneficjenci spadkowi i ich personal representatives28, natomiast, stosow-
nie do treœci Regu³y 22 The Non-Contentious Probate Rules, gdy spad-
kodawca nie sporz¹dzi³ testamentu, administratorem mog¹ byæ osoby
bliskie spadkodawcy: ma³¿onek, rodzeñstwo, wstêpni, zstêpni. Warto
zauwa¿yæ, ¿e katalog ten pokrywa siê z krêgiem uprawnionych do dzie-
dziczenia ustawowego29.

Jak widaæ zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku administra-
torem powinna zostaæ osoba, która prawdopodobnie uzyska ze spadku

26 P. B i r k s, English Private Law..., s. 576.
27 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes…, s. 2249.
28 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 153 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r,

[w:] Régimes…, s. 2249.
29 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 155.
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jak¹œ korzyœæ. Uzasadnieniem regulacji tej treœci jest chêæ unikniêcia
konfliktów zwi¹zanych z administracj¹ maj¹tku spadkowego, a wydaje
siê, ¿e osi¹gniêcie takiego stanu rzeczy jest mo¿liwe przez powo³anie na
stanowisko administratora spadku osoby najbardziej zainteresowanej
w prawid³owym wykonywaniu zarz¹du (potencjalnego spadkobiercê)30.
Jednak¿e s¹d ma prawo pomin¹æ osobê, która – zgodnie z powy¿szym
katalogiem oraz regu³ami pierwszeñstwa – powinna byæ administratorem
spadku i wyznaczyæ do pe³nienia tej funkcji osobê uprawnion¹ do jej
objêcia w dalszej kolejnoœci, jeœli uzna to za konieczne, ze wzglêdu na
szczególne okolicznoœci31.

Osoba uprawniona do tego, ¿eby staæ siê administratorem przyjmuje
prawa i obowi¹zki zwi¹zane z t¹ funkcj¹ przez przyjêcie letter of admi-
nistration. Nie jest jednak mo¿liwe, inaczej ni¿ w przypadku egzekutora
testamentu, aby kandydat na administratora skutecznie zamanifestowa³
sw¹ wolê objêcia funkcji poprzez czynnoœci faktyczne32.

Podobnie, jak ma to miejsce przy grant of probate, letter of admi-
nistration mo¿e byæ wydany nie wiêcej ni¿ czterem osobom w odniesieniu
do tej samej czêœci maj¹tku spadkowego.

Osoba powo³ana do pe³nienia funkcji administratora mo¿e zrzec siê
tej funkcji, sk³adaj¹c pisemne oœwiadczenie woli, które zostaje odnoto-
wane w odpowiednim rejestrze. Inaczej ni¿ w odniesieniu do egzekutora,
nie przewidziano mo¿liwoœci automatycznego przejœcia tej funkcji na inn¹
osobê w przypadku œmierci administratora dotychczasowego33.

4. Prawa i obowi¹zki personal representative

Administracja maj¹tkiem spadkowym na gruncie systemów prawnych
pañstw krêgu anglosaskiego mo¿e byæ rozumiana w dwojaki sposób:
w¹ski lub szeroki. W wê¿szym tego s³owa znaczeniu przez administracjê
rozumie siê czynnoœci zmierzaj¹ce do zebrania maj¹tku spadkodawcy (the
collecting of assets) i sp³aty d³ugów spadkowych (the payment of debts),

30 M. R h e i n s t e i n, The Law of Decedents’Estates, Chicago 1947, s. 651;
R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes…, s. 2249.

31 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 158.
32 Tam¿e.
33 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 156.
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natomiast w szerszym znaczeniu obejmowaæ bêdzie równie¿ rozdzielenie
maj¹tku pomiêdzy poszczególnych beneficjentów spadkowych (the di-
stribution of the residue)34. W angielskim Administration of Estates Act
z 1925 r. termin administracja rozumiany jest w¹sko35, jednak¿e w innych
systemach prawnych wzorowanych na rozwi¹zaniach angielskich regu-
lacja tego zagadnienia bywa ró¿na.

W du¿ej mierze to od woli spadkodawcy zale¿y, jakie prawa i obo-
wi¹zki ma egzekutor, ale s¹d mo¿e ograniczyæ jego uprawnienia, wydaj¹c
grant of probate obejmuj¹cy tylko czêœæ maj¹tku lub na okreœlony czas.
Jednak¿e co do zasady probate jedynie potwierdza powo³anie danej osoby
na egzekutora oznaczonego testamentu, st¹d ma ona prawo do dokony-
wania pewnych czynnoœci36 przed jej zatwierdzeniem, natomiast kandydat
na administratora nie mo¿e rozpocz¹æ wykonywania swoich obowi¹zków
przed uzyskaniem letter of administration.

Jeœli spadkodawca nie postanowi inaczej, do obowi¹zków egzekutora
nale¿y zebranie maj¹tku spadkodawcy, sp³ata d³ugów spadkowych i roz-
dzielenie pozosta³ego maj¹tku miêdzy beneficjentów spadkowych, sto-
sownie do woli spadkodawcy. Uwaga ta odnosi siê odpowiednio do ad-
ministratora, tyle tylko ¿e dokonuje on podzia³u maj¹tku zgodnie z regu³ami
ustawowymi, a nie treœci¹ testamentu.

Jako powiernik zarówno egzekutor testamentu, jak i administrator
spadku maj¹ ograniczone prawo do zarz¹du i rozporz¹dzania przedmio-
tami maj¹tkowymi wchodz¹cymi w jego sk³ad. Wykonuj¹ je nie we w³a-
snym interesie, lecz zgodnie z wol¹ spadkodawcy i odpowiednimi prze-
pisami, w interesie beneficjentów spadkowych. Prawo to wykonuj¹ jednak
we w³asnym imieniu.

Zarówno egzekutor, jak i administrator mog¹ sprzedaæ poszczególne
sk³adniki maj¹tkowe celem uzyskania œrodków na sp³atê d³ugów. Maj¹
równie¿ prawo przeniesienia na beneficjenta spadkowego innej czêœci
maj¹tku ni¿ ta, która zosta³a przeznaczona mu w testamencie, o ile wyrazi
na to zgodê. Poza tym wyj¹tkiem personal representative przenosi na

34 R.H. G r a v e s o n, The Conflict of Laws, London 1974, s. 514.
35 P. B i r k s, English Private Law..., s. 513.
36 Osoba taka mo¿e w szczególnoœci wykonaæ polecenie spadkodawcy zwi¹zane z jego

pogrzebem.
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beneficjentów spadkowych poszczególne sk³adniki maj¹tkowe, stosow-
nie do treœci testamentu lub regu³ dziedziczenia ustawowego. Dokonuje
tego zgodnie z ogólnymi zasadami, odnosz¹cymi siê do czynnoœci praw-
nych inter vivos37.

Personal representative nie ma obowi¹zku przeniesienia na beneficjen-
tów spadkowych jakiejkolwiek czêœci maj¹tku spadkowego przed up³y-
wem jednego roku od chwili œmierci spadkodawcy. Jest to tzw. rok
egzekutora (the executor’s year), podczas którego mo¿e on wykonywaæ
zadania zwi¹zane z administracj¹ spadku nie niepokojony przez ewentu-
alnych beneficjentów spadkowych. Oczywistym jest jednak to, ¿e w przy-
padku ukoñczenia administracji spadkiem przed up³ywem roku, mimo ¿e
nie jest do tego obowi¹zany, personal representative przeniesie odpowied-
nie sk³adniki maj¹tkowe na beneficjentów spadkowych przed up³ywem
tego okresu.

W prawie angielskim nie czyni siê rozró¿nienia na czynnoœci zwyk³ego
zarz¹du oraz czynnoœci przekraczaj¹ce ten zakres w odniesieniu do ad-
ministracji maj¹tkiem spadkowym. Personal representative wykonuje zarz¹d
samodzielnie, nawet je¿eli zosta³o ustanowionych kilku egzekutorów te-
stamentu lub administratorów spadku. Dla niektórych czynnoœci mo¿e
byæ wymagana zgoda pozosta³ych personal representatives lub s¹du, ale
jedynie w œciœle okreœlonych prawem przypadkach. Podobne regulacje
wystêpuj¹ w porz¹dkach prawnych poszczególnych stanów USA.

Co do zasady zarz¹d maj¹tkiem spadkowym dokonywany jest bez
udzia³u s¹du. Jednak w razie potrzeby zarówno egzekutor, jak i admi-
nistrator mog¹ zwróciæ siê do niego o pomoc. Ponadto na ka¿de ¿¹danie
s¹du s¹ zobowi¹zani przed³o¿yæ spis inwentarza i sprawozdanie z dotych-
czasowej dzia³alnoœci.

Zarówno egzekutor, jak i administrator mog¹ powierzyæ wykonywanie
zarz¹du maj¹tkiem spadkowym osobie trzeciej, np. solicitorowi. W tej
sytuacji personal representative nie bêdzie ponosi³ odpowiedzialnoœci za
szkodê wyrz¹dzon¹ nienale¿ytym sprawowaniem zarz¹du maj¹tkiem spad-
kowym, o ile udowodni, ¿e nie ponosi winy w wyborze.

Masa spadkowa stanowi odrêbny maj¹tek w stosunku do maj¹tku
personal representative. Wydaje siê to oczywiste z tego wzglêdu, ¿e personal

37 R.A.D. U r q u h a r t, K.F.C. B a k e r, [w:] Régimes…, s. 2250.
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representative posiada jedynie pozycjê powiernika, a wiêc dzia³a w cu-
dzym interesie, a jego zadaniem jest likwidacja maj¹tku38.

Za zobowi¹zania zwi¹zane z wykonywaniem zarz¹du egzekutor lub
administrator odpowiada zarz¹dzanym maj¹tkiem, natomiast za szkody
powsta³e wskutek nienale¿ytego wykonywania zarz¹du odpowiada ma-
j¹tkiem osobistym39.

Zgodnie z prawem angielskim, personal representative nie ma prawa
do wynagrodzenia. Mo¿e ¿¹daæ jedynie zwrotu uzasadnionych wydat-
ków, jakie poniós³ w zwi¹zku z zarz¹dem maj¹tkiem spadkodawcy, jed-
nak¿e spadkodawca mo¿e postanowiæ, ¿e egzekutor otrzyma wynagro-
dzenie w okreœlonej wysokoœci (tzw. charging clause). Ponadto zarówno
egzekutor, jak i administrator mog¹ zawrzeæ umowê z beneficjentami
spadkowymi, na mocy której bêd¹ uprawnieni do wynagrodzenia. Rów-
nie¿ s¹d mo¿e postanowiæ o przyznaniu personal representatives wyna-
grodzenia, a w odniesieniu do osób prawnych ma taki obowi¹zek.

5. Odmiennoœci wystêpuj¹ce w niektórych systemach prawnych
krêgu anglosaskiego

Przedstawienie istoty ró¿nic, jakie wystêpuj¹ miêdzy prawem angiel-
skim a opartymi na nim systemami prawnymi poszczególnych stanów
USA, nie jest mo¿liwe bez wczeœniejszego odwo³ania siê do genezy terminu
personal representative i zwi¹zan¹ z nim klasyfikacjê maj¹tku na tzw.
personal i real property.

Termin personal representative wywodzi siê z czasów, kiedy w sto-
sunku do personal property, w sk³ad którego wchodzi³y ruchomoœci i dobra
niematerialne, oraz do real property, na który sk³ada³y siê prawa i obo-
wi¹zki dotycz¹ce nieruchomoœci gruntowych40, stosowa³o siê inne regu³y
w zakresie sposobu dziedziczenia. Egzekutor lub administrator obejmowa³
we w³adanie jedynie personal property, zaœ nad real property nie mia³
¿adnej kontroli, gdy¿ ta czêœæ maj¹tku przechodzi³a na spadkobierców
bezpoœrednio. Ró¿nice te usuniêto w prawie angielskim moc¹ Land Trans-
fer Act z 1897 r., poddaj¹c dziedziczenie real property takim samym

38 J.B. C l a r k, D.H. P a r r y, The law…, s. 140.
39 Tam¿e.
40 M. R h e i n s t e i n, The Law…, s. 637 i nast.
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zasadom jak personal property. Jednak¿e mimo tego, ¿e egzekutor testa-
mentu lub administrator spadku sta³ siê od tej pory równie¿ real repre-
sentative, to jednak pozostawiono tradycyjny termin personal represen-
tative na okreœlenie egzekutora testamentu lub administratora spadku41.

Je¿eli zaœ chodzi o prawo amerykañskie, to zauwa¿yæ nale¿y, ¿e mimo
i¿ angielska ustawa z 1897 r. nie mog³a ju¿ obj¹æ swym zakresem porz¹dków
prawnych poszczególnych stanów, to i tu dokona³a siê pewna ewolucja.
Stosuj¹c kryterium sposobu przejœcia na spadkobierców maj¹tku wcho-
dz¹cego w sk³ad spadku, mo¿emy wyró¿niæ trzy modele, jakie obecnie
funkcjonuj¹ w poszczególnych stanach USA.

Po pierwsze, w nielicznych stanach utrzymano odrêbne regu³y dla
personal i real property – system administracji spadku znajduje zastoso-
wanie w odniesieniu do pierwszej grupy sk³adników maj¹tkowych, na-
tomiast w stosunku do drugiej czêœci maj¹tku przewidziany jest zmody-
fikowany system bezpoœredniego dziedziczenia spadku przez
spadkobierców. Taki model dziedziczenia funkcjonuje w Alabamie42 i Pen-
sylwanii43.

Najczêœciej jednak spotykanym rozwi¹zaniem jest to, moc¹ którego
nie dochodzi do zró¿nicowania w sposobie dziedziczenia poszczególnych
sk³adników maj¹tkowych w zale¿noœci od ich natury. Zgodnie z systemami
prawnymi, w których przewidziano powy¿szy model, podobny zreszt¹ do
tego, który funkcjonuje w prawie angielskim, w chwili œmierci spadko-
dawcy maj¹tek spadkowy przechodzi na personal representative i z t¹
chwil¹ nabywa on prawo do jego posiadania. Jednak¿e doœæ czêsto zdarza
siê, ¿e maj¹tek ten lub pewien jego sk³adnik w chwili œmierci spadko-
dawcy znajduje siê we w³adaniu spadkobiercy. Z tego te¿ wzglêdu w wielu
stanach wprowadzono przepis, moc¹ którego personal representative mo¿e
¿¹daæ wydania mu przez spadkobiercê takiego sk³adnika maj¹tkowego
jedynie wtedy, gdy jest to niezbêdne dla wykonania czynnoœci zwi¹zanych
z administracj¹ spadku44. W odniesieniu do real property przewa¿a na-

41 S.J. B a i l y, The law of wills, London 1968, s. 6 i nast.; R.A.D. U r q u h a r t,
K.F.C. B a k e r, Régimes..., s. 2249.

42 Alabama Code, Section 43-2-830 www.legislature.state.al.us (15.11.2005 r.).
43 Pennsylvania Code, Title 20, § 301 www.legis.state.pa.us (15.11.2005 r.).
44 M. R h e i n s t e i n, The Law..., s. 11 i nast.
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tomiast zasada, zgodnie z któr¹ egzekutor testamentu lub administrator
spadku nie ma prawa do posiadania tej czêœci masy spadkowej, chyba
¿e spadkodawca wyrazi³ odmienn¹ wolê w testamencie lub jeœli maj¹tek
ten lub jego czêœæ ma pos³u¿yæ do zaspokojenia roszczeñ wierzycieli
spadkodawcy (zasada pierwszeñstwa w zaspokojeniu wierzycieli z per-
sonal property)45.

Wreszcie wyró¿niæ mo¿emy trzeci model administracji spadku wy-
stêpuj¹cy w porz¹dkach prawnych niektórych stanów USA, zgodnie
z którym spadek przechodzi co prawda bezpoœrednio na spadkobierców,
jednak¿e egzekutor testamentu lub administrator spadku ma prawo do
posiadania i sprzeda¿y poszczególnych sk³adników maj¹tkowych wcho-
dz¹cych w jego sk³ad w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla
prawid³owego wykonania obowi¹zków personal representative, wynika-
j¹cych z administrowania spadkiem, a w szczególnoœci zaspokojenia wie-
rzycieli. Rozwi¹zania takie funkcjonuj¹ m.in. w Kalifornii46, Montanie47

i Arizonie48.
Zakres nadzoru s¹du nad czynnoœciami personal representative jest

w prawie amerykañskim szerszy ni¿ w prawie angielskim. Dla dokonania
wszelkich wa¿niejszych czynnoœci wymagana jest zgoda s¹du, w sto-
sunku zaœ do pozosta³ych czynnoœci s¹d sprawuje ogóln¹ kontrolê. Je¿eli
zarz¹d jest wykonywany przez d³u¿szy okres, to personal representative
ma obowi¹zek sk³adania okresowych sprawozdañ, w ka¿dym zaœ przy-
padku sk³ada on sprawozdanie koñcowe, w którym przedstawia plan
podzia³u maj¹tku spadkowego, pozosta³ego po sp³acie d³ugów, miêdzy
poszczególnych beneficjentów (zwanych distribuees)49.

Inaczej ni¿ w prawie angielskim, personal representative zawsze ma
prawo do otrzymania wynagrodzenia za œwiadczone przez siebie us³ugi,
mo¿e jednak zrzec siê go w ca³oœci lub w czêœci50.

45 Tam¿e.
46 California Probate Code, Section 7000-7001 www.leginfo.ca.gov (15.11.2005 r.).
47 Montana Code, Section 72-3-101(2) www.data.opi.state.mt.us (15.11.2005 r.).
48 Arizona Revised Statutes, Chapter 3, Art. 1, 14 – 3101 www.azleg.state.az.us

(15.11.2005 r.).
49 M. R h e i n s t e i n, The Law…, s. 659.
50 Tam¿e.
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Pojawiaj¹cy siê niekiedy postulat wprowadzenia do polskiego prawa
spadkowego instytucji administracji spadku wzorowanej na rozwi¹za-
niach anglosaskich nie mo¿e zostaæ uwzglêdniony. Prima facie wydawaæ
siê mo¿e, ¿e rozwi¹zania oparte na konstrukcji powiernictwa w odnie-
sieniu do osoby sprawuj¹cej zarz¹d spadkiem pozwoli³yby na unikniêcie
wielu k³opotów, jakie pojawiaj¹ siê pod rz¹dami obecnie obowi¹zuj¹cych
przepisów dotycz¹cych odpowiedzialnoœci za d³ugi spadkowe, a to z tego
wzglêdu, ¿e w konkretnych stanach faktycznych mo¿e pojawiæ siê
przejœciowa niepewnoœæ co do tego, na kim ci¹¿y okreœlony obowi¹zek,
podlegaj¹cy dziedziczeniu. Trzeba jednak pamiêtaæ, ¿e taki zabieg legisla-
cyjny przekreœli³by jedn¹ z podstawowych zasad polskiego prawa spad-
kowego, jak¹ jest zasada sukcesji uniwersalnej, co niew¹tpliwie dopro-
wadziæ by musia³o do dalszych zmian przepisów prawa, które w polskim
systemie mia³yby znamiona prawdziwej rewolucji.

Po¿¹danym jest natomiast, aby polscy prawnicy choæ w przybli¿eniu
zapoznali siê z instytucj¹ personal representative, gdy¿ w przysz³oœci
coraz czêœciej dochodziæ bêdzie do takich sytuacji, kiedy to obywatel
polski bêdzie beneficjentem spadku podlegaj¹cego administracji wed³ug
regu³ omówionych w niniejszym artykule. Nie mo¿na równie¿ wyklu-
czyæ, ¿e przed s¹dem polskim coraz czêœciej toczyæ siê bêd¹ sprawy,
które na skutek zastosowania przepisów prawa prywatnego miêdzyna-
rodowego rozstrzygaæ siê bêdzie w oparciu o prawo merytoryczne któregoœ
z pañstw tradycji anglosaskiej, stanowi¹ce tym samym statut spadkowy.


